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Alle voordelen op een rij:
• altijd helder, natuurlijk daglicht
• super reflecterende daglichtbuis (98%)
• energiezuinig door gesloten systeem

De kracht van
natuurlijk daglicht

Daglichtkoepels
Bij M&T Nederland kunt u terecht voor lichtkoepels in alle
vormen en maten. Hierdoor kunt u zelf de juiste lichtinval
creëren en de isolatiewaarde bepaalt u zelf. Onze polyester
dakopstanden zijn erg stabiel en vormvast en hebben reeds
jaren hun duurzaamheid bewezen. Doordat de hoeken
naadloos zijn en de binnenzijde glad afgewerkt ontstaat een
strakke vormgeving.

Lighting Tubes kunt u op eenvoudige wijze natuurlijk daglicht
realiseren in kantoorpanden, productieruimten en particuliere
woningbouw. Tegen relatief lage kosten! Zo creëert u in elke
ruimte een gezonde en een aangename leefomgeving. U kiest
voor Save2000 daglichtproducten wanneer hoogwaardige
kwaliteit de norm is en zekerheid de eis. M&T, onderdeel van
Ropol, levert al sinds 1975 maatwerk in daglichtoplossingen.

• minder warmtetransport naar binnen
in de zomer
• UV-bestendig, geen verkleuring
• Inbraakwerend door kleine diameter en
dubbelwandige koepel, desnoods nog te
voorzien van inbraakbeveiliging SKG* *  
en slagvaste POLYCARBONAAT koepel (extra)
• passen op vrijwel alle daktypen zonder

Niets is voor de mens zo belangrijk als natuurlijk, helder
daglicht. Met de hoogwaardige lichtkoepels en Save2000®Solar

• weinig of geen warmteverlies in de winter

Solar Lighting Tubes
De Save2000 Lighting Tubes zijn energiebesparend. Door de
super reflecterende buizen kun u helder natuurlijk daglicht
transporteren naar donkere ruimtes. De Save2000® Solar
Lighting Tubes zijn gedurende de jaren geoptimaliseerd naar
de weersomstandigheden in Nederland. De dubbelwandige
lichtkoepels en de perfect geïsoleerde dakopstanden zorgen
ervoor dat er weinig tot geen warmteverlies ontstaat.

ingrijpende constructieveranderingen
• leverbaar in de afmetingen 300 mm,
400 mm en 530 mm
• kunnen ook geleverd worden met spaarlamp
zodat u ook ’s avonds licht heeft
• mooie plafondafwerking met prismatic
diffuser voor optimale lichtverspreiding
• 10 jaar garantie
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